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  )34علمين حممد (

  
  
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،احلمد هللا رب العاملني
  سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته. ،واألخوات وةألخاأما بعد أيها 

  ر:بعمل ثالثة أمو  ماقيف املدينة  -صلى اهللا عليه وسلم-ملا استقر النيب 
  أوهلا: بناء املسجد: ليكون مكانًا جيتمع فيه الصحابة ألداء العبادة والتشاور فيما بينهم.

  واألمر الثاين: اإلخاء بني املهاجرين واألنصار.وقام باألمر الثالث: املعاهدة مع اليهود.
 وحىت تكون هذه الدولة تبين حضارة ،بىن دولة إسالمية عظيمة -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

قوية مع األعداء وذلك بالعهود  والبد أن تكون ،فالبد أن تستقر داخليا بالتآخي بني الصحابة
  من خالل بناء املسجد. والبد أن تكون صلتها باهللا قوية ،واملواثيق

لكنه خاوية من اإلميان باهللا  ،وحضارة كبرية وتقنية ،أبراج وعمارات وطرق ،قد ترى حضارة زائفة
ألن النفع احلقيقي هو ما نفعك يف  ،على أهلها بالنفع دتعو حضارة ال فهذه  -جل وعال-

  سبحانه وتعاىل.-اآلخرة عند اهللا 
أن يبين املسجد كان املكان الذي نزلت فيه الناقة هو بيدر  -صلى اهللا عليه وسلم-ملا أراد النيب 

صلى اهللا عليه - فساومهم النيب ،متر لغالمني يتيمني يف حجر الصحايب اجلليل أسعد بن زرارة
  فقالوا: يا رسول اهللا هو هبة منا. ،على املكان -وسلم
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حبقه  -صلى اهللا عليه وسلم-فأخذه النيب  ،»ال نأخذه إال حبقه«: السالمو  الصالةعليه -فقال 
فالنيب  ،-صلى اهللا عليه وسلم- وهذا أول مسجد يبنيه الصحابة بالتعاون مع النيب  ،وبدأ البناء

  .»فاغفر لألنصار واملهاجرة ،لهم ال عيش إال عيش اآلخرةال«يقول: 
  واألنصار يقولون: 

  لاملضللئن قعدنا والنيب يعمل ** لذاك منا العمل 
  مث يقولون:

  هذا احلمال ال محال خيرب ** هذا أبر ربنا وأطهر
 صلى اهللا-يقول الصحابة: فكان النيب يأخذ اللنب حىت اخضر صدره  ،بدؤوا يف بناء املسجد

ال يتحدث من  ،وهذا هو القائد واملعلم والداعية والعامل الذي يعيش مع الناس ،-عليه وسلم
حيام وينظر كيف  مكان عاٍل ال خيالط الناس وال ينظر ماذا يردون وال ما حيتاجون؛ بل يعيش

صلى اهللا -ولذا كانوا يرون النيب  ،معهم يأكل من أكلهم ويشرب من شرم فيعيش ،يعيشون
  .السالمو  الصالةعليه -قريًبا منهم  -يه وسلمعل

  .»السالمعليه -اجعلوه عريًشا كعريش موسى «النيب أمر أن يُبىن املسجد وقال: 
  قالوا: وكيف ذلك؟ 

  قالوا للحسن الذي روى احلديث: كيف يكون عريًشا كعريش موسى؟
حجرات أزواج النيب ملا بنيت ال يكون عالًيا؛ بل إن  ،قال: إذا وقف اإلنسان ينال سقفه بيده

رضي -كانت أم احلسن البصري جارية وأمة عند أم سلمة   -صلى اهللا عليه وسلم-حول النيب 
-فيقول احلسن: كنت أملس بيدي سقف النيب  ،-صلى اهللا عليه وسلم-زوج النيب  -اهللا عنها

  .السالمو  الصالةعليه 
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وعلى حياته البسيطة  -صلى اهللا عليه وسلم- وهو وإن كان طويًال؛ لكن يدل على تواضع النيب
  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -اليت عاشها 

وكان هذا املسجد هو أحد املساجد الثالثة اليت تشد إليها  ،بىن الصحابة املسجد وأمتوا البناء
 ،مار احلمساجد: املسجد  ال تشد الرحال إال إىل ثالثة«صلى اهللا عليه وسلم: -قال  ،الحالر 

صالة يف املسجد احلرام «صلى اهللا عليه وسلم: -وقال  ،»واملسجد األقصى ،ومسجدي هذا
بألف صالة فيما سواه إال  -املسجد النبوي-وصالة يف مسجدي  ،تعدل مئة ألف صالة

عليه -كما قال النيب   ،»صالة فيما سواه خبمسمئةوصالة يف املسجد األقصى  ،املسجد احلرام
  .السالم وأمت الصالةأفضل 

  وأيًضا ببناء هذا املسجد.  -صلى اهللا عليه وسلم-املدينة زادت نورًا واًء بقدوم النيب 
  أيهما أفضل مكة أم املدينة؟

وإن   ،لكن الصحيح أن مكة أفضل لوجود الكعبة فيها األمرهناك خالف بني العلماء يف هذا 
اإلميان يأرز باملدينة  «عليه وسلم: صلى اهللا -يقول  ،كان للمدينة من الفضائل الشيء العظيم

  .»كما تأرز احلية يف حجرها
 ،اللهم إنك قد أخرجتين من أحب البالد إيل«من مكة قال:  -صلى اهللا عليه وسلم-وملا خرج 

  .السالموأمت  الصالةعليه أفضل -، »فأسكين إىل أحب البالد إليك
  اخاه.وهو األمر الثاين: املؤ -أيًضا من األمور اليت حدثت 

جيتمعون  الصالة،جيتمعون ألداء  ،يؤم فيه الناس للصالة ،اآلن املسجد أصبح انطالقة كربى
يدير دعوته إىل  -صلى اهللا عليه وسلم-من مسجد النيب  ،من املسجد تنطلق احلروب ،للتشاور
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  .السالم وأمت الصالةعليه أفضل -فكان املسجد هو مهد االنطالقة الكربى لنبينا  ،العامل مجيًعا
  األمر الثاين: املؤاخاة.

وهو شهادة  ،وأتى حببل جديد يلتحم به الناس ،أتى برباط جديد -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
من  يقاتل ،سابًقا كان الناس جيتمعون للعصبية والعنصرية ،أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا

الناس على أمر معنوي فإن الناس مل يعهدوا  لكن أن جيتمع ،ألنه من قبيلته اتليق ،أجل مال
 َوأَلفَ ﴿ وقال: -صلى اهللا عليه وسلم-وهلذا ملا ألف اهللا بني قلوم امنت على نبيه  ،هذا األمر

نَـُهمْ  أَلفَ  اللهَ  َوَلِكن  قـُُلوِبِهمْ  بـَْينَ  أَلْفتَ  َما َجِميًعا اْألَْرضِ  ِفي َما أَنـَْفْقتَ  َلوْ  قـُُلوِبِهمْ  بـَْينَ   ﴾بـَيـْ
من سادة  -رضي اهللا عنه- من احلبشة وأبو بكر -رضي اهللا عنه-جيتمع بالل  ،]63: [األنفال

ويأيت  ،ومز خممن بين  -رضي اهللا عنه- صهيب من بالد الروم وعمر بن اخلطاب ويأيت ،مكة
ال  ،]13: [احلجرات ﴾أَتْـَقاُكمْ  اللهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإن ﴿ -رضوان اهللا عليهم-الصحابة الكرام 

لكن املؤاخاة كانت مؤاخاة على  ،وال لعريب على أعجمي إال بالتقوى ،فضل ألسود على أبيض
  فكانوا يتوارثون فيما بينهم حىت ُنسخ التوارث. ،الدين والدنيا

بينهم: الصحايب اجلليل عبد الرمحن  -صلى اهللا عليه وسلم-فمن بني هؤالء الذين آخي النيب 
 -صلى اهللا عليه وسلم-ملا آخى النيب  ،املهاجرين وسعد بن الربيع من األنصار عوف من بنا

اإلميان إذا سكن يف  ،وانظر إىل املوقف الذي يدل على اإلميان-بينهم قال سعد بن الربيع 
هذه أموايل فلك النصف  ،قال سعد بن الربيع: يا عبد الرمحن -القلب ختلى العبد عن كل شيء

انظر من شئت منهم  وهؤالء نسائي ،ساتيين لك النصف ويل النصفوهذه ب ،ويل النصف
  أطلقها مث تعتد وتتزوج ا.
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مثل املسلمني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم  «ملا حتدث عن  -السالمو  الصالةعليه - النيب
واآلن اإلنسان  ،»كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

يقول:  -السالمو  الصالةعليه -والنيب  ،ينام وال يعلم عن جاره وال عن وضعه وال عن حالته
ومن كان لديه فضلة ركوب فليعطه من ال  ،مال فليعطه من ال مال له ةفضلمن كان لديه «

  صلى اهللا عليه وسلم.-كما قال   أو »ركوب له
فقال:  ،ال ميلك ماًال وال دارًا وال طعاًما -عوفن بن موقف عبد الرمح-يأيت املوقف األعظم 

أنا رجل عصامي  ،ولكن دلين على السوق ،وبارك اهللا لك يف أهلك ،بارك اهللا لك يف مالك
 ،يفعل -صلى اهللا عليه وسلم-أريد أن آكل من رزق يدي ومن كسب يدي كما كان النيب 

 ،فدله على السوق فإذا بتجارته تنمو ،لونيفع -السالمو  الصالةعليهم -وكما كان األنبياء 
  .»مهيم ياعبد الرمحن«قال:  ،فرآه يلبس لباًسا حسًنا -السالمو  الصالةعليه -ويأيت إىل النيب 

  قال: يا رسول اهللا لقد تزوجت.
  .»وماذا فعلت؟«قال: 

  قال: أصدقتها نواة من ذهب.
يعين ى عن  ،»هب من الصخرةكأن أحدكم ينحت الذ«: السالمو  الصالةعليه -فقال 

  املبالغة يف دفع املهور.
  ويدعو لعبد الرمحن بن عوف بالربكة. -صلى اهللا عليه وسلم-مث يأيت النيب 

وبدأ خييل  ،-صلى اهللا عليه وسلم-يقول عبد الرمحن بن عوف: واهللا لقد شعرت بدعاء النيب 
  .السالمو  الصالةعليه -النيب إيل أنين لو أرفع الصخرة لوجدت حتتها ذهًبا بربكة دعاء 
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فكان  ،آخى النيب بني أيب الدرداء وبني سلمان الفارسي ،هي للدين ،املؤاخاة ليست فقط للدنيا
رضي اهللا - فأتى سلمان الفارسي -أن ينصح بعضهم لبعض-املؤاخاة املناصحة  عقود من
  ل: ما لك يا أم الدرداء؟فقا ،فوجد زوجته يف حالة رثة ،يوًما إىل دار أيب الدرداء -عنه

  قالت: أخوك أبو الدرداء ال حاجة له يف النساء
  قال: وِملَ؟

  ويصوم وال يفطر. ،قالت: يقوم الليل وال ينام
  فقال: حسًنا.

  قال: كْل. ،فقرب إليه الطعام ،أتى إليه
  ولكن كْل أنت. ،قال: إنين صائم

  قال: واهللا ال آكل حىت تأكل؛ فأفطر.
فقال له سلمان: ْمن؛ فنام. مث قام يف منتصف  ،أبو الدرداء يقوم ليصلي الليل ،مث قام يف الليل

  الليل قال: ْمن؛ فنم.
إن لربك  ،فقال سلمان أليب الدرداء: يا أبا الدرداء ،ملا كان الثالث األخري من الليل قاما فصليا

  وألهلك عليك حقا. ،ولنفسك عليك حقا ،عليك حقا
إن  ،صدق سلمان«فأخربوا النيب قال:  ،-صلى اهللا عليه وسلم-لنيب قال: واهللا حىت أخرب ا

  .»وإن لنفسك عليك حقا ،وإن ألهلك عليك حقا ،لربك عليك حقا
يعلمنا كيف نتوازن يف حياتنا حىت تستقر هذه احلياة وتستقر  -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب 

  نفوس الناس.



  7Page: 

وأمت  الصالةعليه أفضل -أعظم األمور اليت أتى ا نبينا  املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار من
  .السالم

  األمر الثالث واألخري: وهو املعاهدة مع اليهود.
 ،ويهود بين قريظة ،يهود بين النضري«كان يف املدينة ثالث قبائل لليهود   ،اليهود قوم يغدرون
لوثيقة واملعاهدة بينه وبني هذه ا -صلى اهللا عليه وسلم-فكتب النيب  ،»ويهود بين قينقاع

وأن عليهم النصرة  ،وأن للمسلمني دينهم ولليهود دينهم ،أن املسلمني أمة واليهود أمة ،اليهود
وأال يتحالفوا مع أهل مكة ؛  ،من حارب املدينة اجلميع حيارب ،ملن حارب أهل هذه الصحيفة

وكان حرب من أحبار  -دانظر وستعلم مواقف اليهو -عبد اهللا بن سالم  تىأ ،وقعت العهود
أريدك قبل أن تسأل  ،فقال: يا رسول اهللا ،مث أسلم -صلى اهللا عليه وسلم-اليهود فسأل النيب 

  قومي عين قبل أن ختربهم أنين أسلمت.
ما  ،يا معشر يهود«: السالمو  الصالةعليه -قال النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-فاتوا إىل النيب 

  »ن سالم؟تعدون فيكم عبد اهللا ب
  وعاملنا وابن عاملنا. ،وسيدنا وابن سيدنا ،قالوا: خرينا وابن خرينا

  .»فإنه قد أسلم«قال: 
  قالوا: ال يكون.

  فخرج عبد اهللا بن سالم فقال: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا.
  وسيئنا وابن سيئنا. ،قالوا: شرنا وابن شرنا

تغريوا مباشرة يف  ،م: أما أخربتك يا رسول اهللا؟ إم قوم تصلى اهللا عليه وسل-فقال للنيب 
  .السالمو  الصالةعليه -نفس الس الذي كانوا فيه مع النيب 
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 ،يف تأسيس دولته اإلسالمية -السالمو  الصالةعليه -كانت هذه أهم األمور اليت قام ا النيب 
صلى اهللا عليه -جلهاد العظيم مع النيب وبدأ ا ،مث بعد ذلك بدأت املعارك وبدأت الغزوات

  حىت انتشر اإلسالم شرقًا وغربًا. -وسلم
مبنه وكرمه أن جيعلنا وإياكم من اهلداة  -عز وجل-لعلنا نقف عند هذا احلد ونسأل اهللا 

اللهم يسر  ،اللهم أحلقنا بالصاحلني واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا ذا اجلالل واإلكرام ،املهتدين
 ،اللهم اجعلنا ممن يرفع ال إله إال اهللا وارفعنا ا ،اللهم اشرح صدورنا ،اللهم فرج كروبنا ،اأمورن

اللهم رمحتك نرجوا فال تكلنا إىل أنفسنا  ،واجعلها آخر كالمنا من الدنيا يا ذا اجلالل واإلكرام
والنصر  ،وميتة الشهداء ،اللهم إنا نسألك عيش السعداء ،طرفة عني وال أقل من ذلك فنهلك

واجعل واليتنا يف عهد َمن  ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ،اللهم آمنا يف أوطاننا ،على األعداء
وجنبنا العسرة يا رب  ،اللهم يسرنا لليسرى ،خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا اجلالل واإلكرام

 ،وال ديًنا إال قضيته ،فرجتهوال مها إال  ،اللهم ال تدع لنا يف مقامنا هذا ذنًبا إىل غفرته ،العاملني
وال حاجة من حوائج الدنيا  ،وال مبتًلى إال عافيته ،شفيته الإوال مريًضا  ،وال عسريًا إال يسرته

  واآلخرة هي لك رًضى ولنا فيها صالح إال أعنتنا على قضائها ويسرا يا ذا اجلالل واإلكرام.
ومل يكن له كفًوا أحد؛ اللهم  ،ومل يولد يا من مل يلد ،يا أحد يا صمد ،اللهم يا واحد يا أحد

 ،اللهم انصر إخواننا املستضعفني يف سوريا ،انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك املؤمنني
اللهم يا حي يا قيوم أسعد  ،وكن هلم يف كل مكان يا ذا اجلالل واإلكرام ،وكن هلم يف العراق

وال إله لنا  ،يا ربنا ال رب لنا سواك ،سلمنيصدورنا وأقر أعيننا برؤية عز اإلسالم وانتصار امل
اللهم كما مجعتنا يف هذا املكان املبارك امجعنا يا ربنا  ،اللهم كن لنا يا ذا اجلالل واإلكرام ،غريك

  يف دار كرامتك ويف مستقر رمحتك يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.
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 َواْلَحْمدُ » 181« اْلُمْرَسِلينَ  َعَلى َوَسَالمٌ » 180« َيِصُفونَ  َعما ِعزةِ الْ  َرب  رَبكَ  ُسْبَحانَ ﴿
  .]183-180[الصافات  ﴾اْلَعاَلِمينَ  َرب  ِللهِ 

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
  
  
  
  


